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Samenvatting g 

Di tt proefschrift beschrijft de resultaten van een onderzoek, binnen 
dee gezondheidszorg naar de hantering van het begrip 'gemeen-
schapsgerichtee geïntegreerde zorg' ('community-based integrated 
care').. Het begrippenpaar 'gemeenschapsgericht' en 'geïntegreerd' 
wordtt vaak in verband gebracht met de primaire doelstelling: een 
opp de behoefte afgestemde gezondheidszorg, die in de uitvoering 
eenn optimale samenhang vertoont. De behoefte aan het gebruik van 
'gemeenschapsgerichtee geïntegreerde zorg' als strategisch hulpmid-
dell  komt voort uit de constatering dat er in de praktijk nog veel 
aann het functioneren van de gezondheidszorg valt te verbeteren, 
zowell  wat betreft het proces als de resultaten, alle inspanningen van 
actorenn zoals professionele dienstverleners, managers, financiers en 
beleidsmakerss ten spijt. In dit proefschrift is onderzocht in hoeverre 
dee strategische visie van gemeenschapsgerichte geïntegreerde zorg 
inn theorie en praktijk als leidraad bij het verbeteren van de gezond-
heidszorgg kan dienen. 

Inn hoofdstuk i wordt de strategische visie van 'gemeenschaps-
gerichtee geïntegreerde zorg' geïntroduceerd en gepositioneerd ten 
opzichtee van andere relevante visies. Daarbij wordt uiteengezet aan 
welkee concepten en theorieën 'gemeenschapsgerichte geïntegreerde 
zorg'' schatplichtig is. Vervolgens wordt het belang van dit proef-
schriftt verantwoord door te laten zien dat gemeenschapsgerichte 
geïntegreerdee zorg' niet zonder meer verankerd is in de besturing 
vann het (Nederlandse) gezondheidszorgsysteem. Een en ander leidt 
uiteindelijkk tot de formulering van de volgende twee centrale on-
derzoeksvragen: : 

i )) Wat is 'gemeenschapsgerichte geïntegreerde zorg' en hoe kan het 
theoretischh gezien de kloof tussen de zorgbehoefte van de bevolking 
enn de feitelijke zorgverlening overbruggen? (Wat is het?) 
2)) Hoe is de strategische visie van 'gemeenschapsgerichte geïnte-
greerdee zorg' verankerd in de organisatie en besturing van de ge-
zondheidszorgg in Amsterdam Zuidoost? (Hoe werkt het?) 
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Opp basis van deze onderzoeksvragen is het proefschrift in tweeën 
gesplitst.. In het eerste gedeelte wordt de betekenis en inhoud van 
'gemeenschapsgerichtee geïntegreerde zorg' als strategische visie voor 
hett verbeteren van de gezondheidszorg theoretisch verkend. Het 
tweedee gedeelte omvat vier empirische studies welke de praktische 
problemenn en het feitelijke gebruik van de visie in de organisatie en 
besturingg van het lokale gezondheids-zorgsysteem in Amsterdam 
Zuidoostt beschrijven en verkennen. 

Inn hoofdstuk 2 wordt de strategische visie van 'gemeenschapsge-
richtee geïntegreerde zorg' nader geduid. Vanuit een systeemperspec-
tieff  wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste initiatieven 
tott verbetering van de gezondheidszorg en de daaraan ten grondslag 
liggendee theorieën. Dit overzicht laat zien dat aard, reikwijdte en 
doell  van deze initiatieven uiteen kunnen lopen, waardoor afstem-
mingsproblemenn ontstaan en ten gevolge waarvan de initiatieven 
gezamenlijkk beperkt effect sorteren. Op grond daarvan zou er voor 
kunnenn worden gepleit dat deze initiatieven in hun onderlinge 
samenhangg consistenter en systematischer ingebed worden in de 
organisatiee en besturing van het gezondheids-zorgsysteem. Van-
uitt de visie van 'gemeenschapsgerichte geïntegreerde zorg' wordt 
aangegevenn hoe deze inbedding zou kunnen worden gerealiseerd. 
Uitgangspuntt is daarbij dat alle inspanningen aan effectiviteit win-
nenn wanneer alle betrokken partijen meer samenwerken en dezelfde 
doelenn nastreven. Uit het oogpunt van optimalisatie van de volks-
gezondheidd zouden partijen op gemeenschapsniveau een gezamen-
lijk ee doeloriëntatie dienen te hebben. Daarbij zou dienen te worden 
gefocustt zowel op de vanuit medisch perspectief gedefinieerde be-
hoeftee (health needs) als de opvattingen en wensen van de gemeen-
schapp als doelgroep (health beliefs). Lokale gezondheidszorgpar-
tijenn zouden hun activiteiten op deze dubbele doelstelling moeten 
richtenn om daarmee de nodige samenhang in de zorg te realiseren. 
Eenn en ander zou in theorie tot een beter functionerend gezond-
heidszorgsysteemm kunnen leiden. 

Hoofdstukk 3 presenteert een studie welke de voorgaande theore-
tischee verkenning uitdiept waar het gaat om de bestaande spanning 
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tussenn medische professionals en managers. Dit spanningsveld en 
dee daaruit voortvloeiende conflicten vormen een belangrijk strui-
kelblokk voor de succesvolle implementatie van verbeterinitiatieven 
inn zijn algemeenheid, en die van 'gemeenschapsgerichte geïnte-
greerdee zorg' in het bijzonder. Bij het analyseren van deze proble-
matiekk is gebruik gemaakt van een combinatie van professionalise-
ringstheorieënn en managementtheorieën. De analyse laat zien dat 
dee spanningen zijn terug te voeren op fundamentele verschillen in 
dee wijze waarop medische professionals en managers (medische) 
arbeidd organiseren en verdelen. Aangezien deze verschillen per de-
finiti ee onoverbrugbaar zijn, zit er niets anders op dan dit aspect als 
eenn vaststaand gegeven te beschouwen. Een constructieve dialoog 
iss de meest haalbare methode om het spanningsveld hanteerbaar 
tee maken en, waar mogelijk, weg te nemen. Deze samenspraak 
zouu allereerst moeten leiden tot overeenstemming over de geldende 
normenn en waarden en de te stellen doelen betreffende de te leveren 
patiëntenzorg.. Daarnaast zou de dialoog moeten resulteren in de 
ontwikkelingg van een gezamenlijk standpunt over hoe (medische) 
arbeidd het best georganiseerd en gecoördineerd kan worden. In de 
contextt van dit proefschrift levert deze theoretische verkenning 
tweee inzichten op. Aan de ene kant laat de analyse zien dat het 
bevorderenn van samenwerking in de zorg lastig is omdat het tegen 
dee logica van professioneel georganiseerde arbeid ingaat. Aan de 
anderee kant onderstreept het de potentie van 'gemeenschapsge-
richtee geïntegreerde zorg' als gezamenlijke doeloriëntatie, die door 
dialoogg met onderkenning van elkanders denkkaders vorm krijgt. 

Inn hoofdstuk 4 worden de resultaten van de eerste empirische 
studiee gepresenteerd. In deze studie is onderzocht in hoeverre de 
gemeentee Amsterdam en Agis Zorgverzekeringen (de zorgverzeke-
raarr met het grootste marktaandeel in Amsterdam) de strategische 
visiee van 'gemeenschapsgerichte geïntegreerde zorg' hanteren om 
hett zorgaanbod in de stad aan te sturen. Vooropgesteld wordt dat 
beidee instanties de intentie blijken te hebben om vanuit een 'ge-
meenschapsgerichtee geïntegreerde zorg' visie de zorg in Amsterdam 
aann te sturen. Echter hanteert de gemeente Amsterdam deze visie 
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slechtss met een beperkte reikwijdte. Agis loopt financiële risico's 
wanneerr het de visie zou implementeren. Kortom, beide actoren zijn 
inn de praktijk om hen moverende redenen terughoudend. Ze sturen 
onvoldoendee aan op het realiseren van geïntegreerde zorgvormen, 
diee de volksgezondheid in Amsterdam het beste zouden dienen, 
omdatt zulks binnen de huidige beleidscontext niet goed mogelijk is. 
Doorr een minder adequate regulering van verantwoordelijkheden 
enn het ontbreken van de juiste prikkels lijk t er een vacuüm in de 
sturingg te zijn ontstaan. De gemeente en Agis trekken alleen samen 
opp wanneer hun politieke en/of economische belangen convergeren. 
Indienn dit niet het geval is, ontbreekt hun de noodzaak om vanuit 
eenn 'gemeenschapsgerichte geïntegreerde zorg' visie bepaalde af-
stemmingsproblemenn in de Amsterdamse gezondheidszorg op te 
lossen. . 

Hoofdstukk 5 betreft een studie naar de 30-jarige historie van een 
lokaall  zorgnetwerk in Amsterdam Zuidoost met de naam 'Zorgin-
tegratiee Zuidoost' (ZiZo). Doel was om na te gaan in hoeverre dit 
netwerkk in de loop der tijd samenwerkingsactiviteiten vanuit een 'ge-
meenschapsgerichtee geïntegreerde zorg' visie heeft geïnitieerd, ont-
wikkeldd en opgezet. Op basis van een 'case study' bleek dat het net-
werkk in beginsel meergenoemde visie hanteerde, maar dat het gaan-
dewegg zijn 'gemeenschapsgerichte' karakter verloor. Het netwerk is 
inn de loop der tijd succesvol geweest in het opzetten en ontwikkelen 
vann geïntegreerde zorgarrangementen. Echter, na de introductie van 
dee gereguleerde marktwerking in de Nederlandse gezondheidszorg 
werdenn deze arrangementen niet meer vanuit een public health per-
spectieff  geïnitieerd en gelegitimeerd. Met andere woorden, het wil -
lenn optimaliseren van de volksgezondheid in Amsterdam Zuidoost 
wass gaandeweg geen leidmotief meer bij het opzetten van nieuwe 
samenwerkingsverbanden.. Aldus blijkt uit het onderzoek dat net-
werkenn van zorgaanbieders niet uit zichzelf gaan samenwerken met 
hett oogmerk de volksgezondheid te optimaliseren. 

Inn hoofdstuk 6 wordt een 'multiple case study' beschreven betref-
fendee alle geïntegreerde zorgarrangementen, welke het Academisch 
Medischh Centrum (AMC ) in 2003 onderhield met zorgaanbieders, 
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gevestigdd in haar nabije omgeving. Het doel van de studie was deze 
zorgarrangementenn te identificeren, te beschrijven en te karakteri-
serenn op basis van de 'gemeenschapsgerichte geïntegreerde zorg'. 
Sindss 1996 streeft het AMC naar nauwere samenwerkingsverbanden 
mett zorgaanbieders in de adherente gemeenschap, het zogeheten 
'basiszorggebied'.. In totaal werden 27 samenwerkings -verbanden 
geïdentificeerdd en beschreven. De resultaten laten zien dat deze ver-
bandenn nauwelijks vanuit een 'gemeenschapsgerichte geïntegreerde 
zorg'' visie zijn opgezet. Verder zijn ze maar beperkt gericht op een 
volledigee integratie van zorgprocessen op alle niveaus. Hieruit mag 
dee conclusie worden getrokken dat de activiteiten van het AMC en 
dee zorgaanbieders in de directe omgeving beter op elkaar kunnen 
wordenn afgestemd. Vanuit het AMC als geheel dient de gezamen-
lijk ee doeloriëntatie, zoals verwoord in de zogenaamde 'academische 
populatie'' blijvend te worden nagestreefd en de uitvoering in de 
praktijkk te worden geëvalueerd. 

Dee resultaten van de laatste empirische studie worden gepresen-
teerdd in hoofdstuk 7. Het doel van deze studie was om het functio-
nerenn van de transferafdeling van het Henriëtte Roland Holsthuis te 
evalueren.. Dit verzorgingshuis had deze afdeling in samenwerking 
mett het AMC speciaal opgezet voor 'verkeerde-bed-patiënten'. Dit 
zijnn medisch uitbehandelde patiënten, die nog niet naar huis kun-
nenn en een duur ziekenhuisbed bezet houden. De resultaten laten 
zien,, dat het opzetten van een dergelijke transferafdeling minder 
eenvoudigg is dan het management van beide instellingen aanvan-
kelijkk dacht. Door een heterogene patiëntenpopulatie, relatief laag 
opgeleidd personeel en een mislukt implementatieproces functio-
neerdee de afdeling in de periode 2000/2001 niet naar verwachting. 
Dee onderhavige evaluatie onderstreept impliciet de waarde van 'ge-
meenschapsgerichtee geïntegreerde zorg'. Als de managers deze visie 
inn de praktijk zouden hebben gebracht, hadden ze wellicht een deel 
vann de gesignaleerde problemen kunnen voorkomen. 

Inn het afsluitende hoofdstuk 8 worden de gepresenteerde onder-
zoeksresultatenn besproken in het licht van de in hoofdstuk 1 ver-
meldee twee centrale onderzoeksvragen. De uitkomst hiervan laat 
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zichh samenvatten in vijf kernboodschappen. 
i )) Er bestaan fundamentele verschillen tussen de diverse initiatie-
venn tot verbetering van de gezondheidszorg, welke onoverbrugbaar 
zijnn maar ook niet kunnen worden genegeerd. Het is daarom beter 
omm deze verschillen als een feitelijk gegeven te beschouwen en ze 
vervolgenss als vertrekpunt te nemen voor nieuwe initiatieven. 

2)) De strategische visie van 'gemeenschapsgerichte geïntegreerde 
zorg'' is erop gericht om meer samenhang en synergie tussen de ver-
schillendee verbeteringsprogramma's te creëren. In theorie kan dit 
doorr ze te richten op dezelfde doelen, welke beogen de gezondheid 
vann de betreffende gemeenschap te optimaliseren. Vervolgens wor-
denn de verschillende partijen de vrijheid gelaten om die doelen naar 
eigenn inzicht maar in onderlinge samenhang te bereiken. 

3)) In de praktijk kan 'gemeenschapsgerichte geïntegreerde zorg' 
personenn en instanties bij elkaar brengen, wat tot succesvolle sa-
menwerkingsverbandenn kan leiden. Zoals gezegd vermag zij echter 
niett de wezenlijke verschillen tussen partijen weg te nemen. Ver-
anderingenn in het systeemontwerp van de gezondheidszorg zijn 
derhalvee noodzakelijk om onderliggende belangentegenstellingen 
aff  te zwakken en hanteerbaar te maken. 

4)) Twee factoren zijn in beginsel bevorderlijk voor de ontwikke-
lingg van 'gemeenschaps-gerichte geïntegreerde zorg' als strategi-
schee visie. Allereerst kan de visie worden geïmplementeerd zon-
derr dat het noodzakelijk is nieuwe instituties, organisaties en/of 
(bureaucratiee uitlokkende) geledingen in het leven te roepen. De 
gezamenlijkee doeloriêntatie kan als een raster over de bestaande 
structurenn worden heen gelegd. Bovendien is er behoefte aan strate-
gischee visies zoals die van de 'gemeenschapsgerichte geïntegreerde 
zorg',, welke onder meer een bezinning uitlokken op de prestaties 
vann het gezondheidszorgsysteem in relatie tot de achterliggende 
gezondheidsdoelen.. In dit verband wordt opgemerkt dat het, gezien 
hett toenemende spanningsveld tussen (verbeter)mogelijkheden en 
middelenn onvermijdelijk zal worden om rationeel onderbouwde pu-
bliekee keuzen te maken. 

5)) Verdergaand gebruik van de strategische visie van 'gemeenschaps-
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gerichtee geïntegreerde zorg' blijf t wenselijk. De visie kan worden 
gebruiktt als een diagnostisch instrument en ontwikkelrichting om 
dee dynamiek en problemen van gezondheidszorgsystemen te begrij-
penn en de diverse systeemactoren bewust te maken van wederzijdse 
drijfverenn en (on)mogelijkheden. 

Dee titel 'Building a Tower of Babel in Health Care? Theory and 
Practicee of Community-based Integrated Care' is een metafoor 
voorr de kernboodschap van dit proefschrift. Het stelt de vraag aan 
dee orde of de strategische visie van 'gemeenschapsgerichte geïnte-
greerdee zorg' als een soort van Esperanto kan fungeren, waarmee de 
spraakverwarringg in de gezondheidszorg teniet kan worden gedaan 
enn kan worden voorkomen dat de initiatieven tot verbetering, net als 
bijj  het bouwen van de Toren van Babel, op een mislukking uitlopen. 
Dee strategische visie van 'gemeenschapsgerichte geïntegreerde zorg' 
beoogtt de communicatie tussen de betrokken actoren, die verschil-
lendee talen spreken te verbeteren zonder één taal boven de andere 
tee verheffen. De enige grammaticale regel is daarbij dat de partijen 
inn de gezondheidszorg een continue dialoog dienen te voeren om 
eenn gezamenlijke doeloriëntatie te bereiken en te behouden. In de 
praktijkk is het niet alleen de uitdaging om de mensen in de gezond-
heidszorgg dit 'Esperanto' te leren spreken, maar ook om er op toe te 
zienn deze Voertaal' ook daadwerkelijk gesproken wordt wanneer er 
gebouwdd wordt. 
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